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PETIÇÃO NQ 9.851 - FÍSICO

RELATORz MINISTRO DIAS TOFFOLI

REQUERENTEz SOB SIGILO

PETIÇÃO ASSEP/PGR NQ 316159/2021

SIGILOSO

Excelentíssimo Senhor Ministro Dias Toffoli,

Trata-se de Petição autuada a partir de representação formalízada

pelo Presídente da Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Pandemia, por

intermédío da Advocacia do Senado FederaL em que representa pela

expedição de mandados de busca e apreensão em face da PRECISA

COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. e em face do

MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Assinala, inicíalmente, que a Comissão Parlamentar de Inquéríto

ínstituída pelo Senado Federal para apurar ações e omissões no enfrentamento

da Pandemía da COVID-19 no Brasil tem desempenhado, sob estrita

observâncía dos ditames Constítucionais, múnus público de íncomensurável

relevância.

Aduz que ”0 aprofundamento do inquérito parlamentar conduziu à

identificação de indícios de desvio de recursos públicos, irregularidades contratuais e

conluio entre empresários e dirigentes do Ministério da Saúde”.
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Aponta que, ”em 25 de junho de 2021, 0 Deputado Luís Mimnda (DEM-

DF) Compareceu à Comissão Parlamentar de Inquérito pam relatar que recebera de seu

irmã0, Luís Ricardo Miranda, Chefe de importação do Departamento de Logística do

Ministério da Saúde, que Confirmou a informação mz mesma rezmiã0, notícia de

irregularidades no Contrato de aquisição da vacina indíana Covaxin, fabricada pelo

labomtório indiano Bhamt BiotechT

Relata a inicial que o parlamentar “ínf0rmou que seu irmão fom

pressionado por gestores do Mínistério a prosseguir Com 0 procedimento de importação

da vacina indiana, não obstante as equipes técnicas tenham identificado graves

inconsistências e falhas formais nas invoíces encaminhadas ao Ministérío da Saúde

pela empresa Precisa Medicamentos”.

Segundo consta do feit0, 0 deputado ”pr0curou 0 Presidente pam tmtar

das suspeitas, momento em que teria sido informado que 0 Líder do Governo na

Câmam dos Deputados, 0 Deputado Ricardo Barros (PP-PR), possivelmente estaria

envolvido nas negociações”.

Nesse passo, convocou-se, na qualídade de testemunhas, sócios,

Diretores e prestadores de servíços Iigados à PRECISA MEDICAMENTOS,

além de funcionáríos do Ministério da Saúde, responsáveis pela celebração,

fiscalização e execução do Contrato administrativ0. Por fim, ConV0C0u-se 0

Deputado Ricardo Barros, para prestar depoimento perante a Comíssão

Parlamentar de Inquérito. / R
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Foi aprovado os requerimentos 1123/2021 e 1126/2021, requisitando a

PRECISA MEDICAMENTOS todos os instrumentos contratuaís e eventuais

aditivos firmados Com a empresa Bharat, aínda que possuam Cláusula de

confidencialidade, e 0 Contrato fírmado entre a empresa e a Bharat afirmado

em depoimento por Emanuela Medrades, apenas recebendo 0 Memorando de

Entendimentos (MOU), alegando ser 0 único instrumento negocial Celebrado

Com 0 laboratório indian0.

Justifícou a requerente 0 fundado receio de ocultação de documentos

de especial relevância para as apurações promovidas pela Comissão

Parlamentar de Inquérit0, implicando em desobediência às díligências

aprovadas pelo Senadores, o que ensejou no pedído de busca e apreensã0, de

maneira excepcionaL no intuito de evitar a frustração da medida.

Quanto a análise do pedido de busca e apreensão no Ministério da

saúde, afírma 0 requerente que foi solicitada Cópia do Contrato fírmado entre 0

Ministério da Saúde e a empresa Precisa Medicamentos, ”05 investigadores

perceberam que, de maneira temerária e inexplicáveL 0 Governo Federal optou pela

aquisição de um imunizante em estágio inicial de desenvolviment0, por preço unitário

substancialmente superior ao de similares já aprovados pela ANVISA”.

Nesse contexto, ”entemiem os Senadores da República que é necessário 0

esclarecimento da forma e dos parâmetros relativos à remunemção da empresa Precisa
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Medicamentos, especialmente a partícípação da empresa intermediária nos lucros totais

auferidos pelo laboratório indiano”.

Indicam os autos, também, que “nã0 há como aprofundar as

investigações no âmbito do inquérito parlamentar sem a Colabomção do Ministério da

Saúde, que na condição de órgão governamental detentor de documentos públicos e

informações de interesse gemL que não pode, em desvio ou abuso de poder, descumr da

tutela do interesse público e do dever de tmnsparência, sonegar informações Como se

fosse uma pessoa natuml investigada, desobrigada de produzir provas Contra si".

Os Senadores da República argumentam haver resistência, atrasos

injustificáveis e desobediência do Ministério da Saúde no que toca ao

atendimento de requisições de documentos aprovadas pela Comissão

Parlamentar de Inquérito.

Aponta a requerente, ainda, que, foi decretado sigilo de documentos

e informações de interesse do parlamento (p0r ex.: sigilo dos documentos

reunidos no processo de Contratação do laboratório Bharat Biotech), agindo o

Mínistério da Saúde com a Clara intenção de ”descumprir, delibemda e

sistematicamente, determinações aprovadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito,

assim Como 0 propósito de obstruir as investigações Conduzidas pelo Poder

LegislativoT
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A Comíssão expõe que requísitou ”d0cumentos reunidos no processo

administmtivo relatívo à aquisição dos imunizantes fabricados pelo labomtórío indiano

em poder do Ministério da Saúde e que, apesar de terem sido objeto de retimdas

solicitações da CPL ainda não fomm entregues, em gmvíssimo prejuízo às

investigações”. Informa, ainda, que 0 Serviço de Análise Técnica Administrativa

do Ministério da Saúde passou a índeferir pedidos de acesso aos autos do

processo administrativo relativo à Compra do imunizante, medíante motivação

genérica e ínidônea

Em Complementaçã0, a CPI noticia que 0 Ministério da Saúde

extinguiu recentemente, mesmo com as investigações em andamento, 0 acesso

(anteri0rmente deferid0) dos servidores do Senado Federal aos seus processos

eletrônicos.

No que toca à competência desse Supremo Tribunal Federal para

apreciar os pedidos de busca e apreensão, aduz o Presidente da CPI que ”a

Suspeita de desvios Contmtuais recai sobre empresários, sobre funcionários do

Ministério da Saúde e, 110 que mais importa para a definição da competência, sobre 0

Líder do Governo na Câmam dos Deputados”.

Cumpre destacar que a CPI da Pandemia aprovou requerimento de

transferêncía do sigílo bancárío, físcaL telefônico e telemático do Líder do

Governo na Câmara dos Deputados, Deputado Federal Ricardo Barros (PP-
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PR). Igualmente, ocorreu a Convocação do Deputado para depor perante a

Comissão, 0 que, de fato, ocorreu no dia 12 de agosto de 2021.

Assevera, nesse passo, ser ”firme a jurisprudência do Supremo Tribunal

Fedeml no sentído de que a mem existência de indícios de envolvimento de autoridade

Com foro especial é motivo suficiente para determinar a remessa dos autos ao Tribunal

Competente, sob pena de nulidade”.

Aponta que a representação pela expedição de mandados de busca e

apreensão foí tomada pela Presidência da CPL em condições absolutamente

extraordinárias, pois a deliberação da matéria em sessão pública da CPI

acabaria por esvaziar a utilidade da medida Cautelar manejada pelos

investigadores.

Assim, ad refetendum do Colegiad0, 0 Presidente da CPL de Comum

acordo com o Relat0r, o Vice-Presidente e outros membros do colegiad0,

determinou que a Advocacía do Senado Federal representasse ao Poder

Judiciário pela busca e apreensão na sede da empresa PRECISA

MEDICAMENTOS e no MINISTÉRIO DA SAÚDE, Sem prejuízo da posterior

Convocação dos integrantes do Colegiado para ratificação das provídências

adotadas.

Sustenta que a postura que Vem sendo adotada pelo Ministérío da

Saúde, Consistente no encaminhamento tardio de respostas à CPL envio de
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documentação incompleta e decretação de sígilo aos autos do processo de

Contratação - deixa claro que o órgão "se esmem em sonegar informações

relevantes ”.

Afirma que a empresa PRECISA MEDICAMENTOS, ”mesm0 depois

de intimada para entrega dos documentos, insiste na frágil afirmação de que existiria

apenas e tão somente um memomndo de entendimentos (MOLI) entre a Precisa

Medicamentos e 0 labomtório Bhamt BiotechT

Relata ser tal postura ”acint05a, que Contmria não apenas 0 depoimento de

Emanuela Medrades, Diretom Técnica da empreSLL Como também as práticas Comuns

do ramo de representação ComerciaL lmja vista que 0 contmto de fomecimento dos

imunizantes ~ no valor de 1,6 bilhão de reais - já foi celebmdo Com 0 Ministério da

SaúdeT

A Comíssão Parlamentar de Inquérito aprovou os Requerimentos

1123/2021 (DOC 9) e 1126/2021 (DOC 10), requisitando à empresa PRECISA

MEDICAMENTOS a apresentação de

(i) todos os ínstrumentos Contratuais e eventuais adítívos

firmados Com a empresa Bbamt Biotech e, em especiaL

aqueles que regulem a forma de remuneração da PRECISA

MEDICAMENTOS pela Bhamt, para a melhor

compreensão deste relacionamento, mesmo que
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contenham eventual cláusula de Confidencialidade, Como

repetidamente alegada pela depoente Emanuela Medrades,

tomado no dia 14/07/2021 e

(íi) 0 Contrato firmado entre a referenciada empresa e a

Bhamt Biotech mencionado diversas Vezes no depoimento

de Emanuela Medrades tomado em 14/07/21 e que conteria

Cláusula de confídencialidade.

Em resposta, a empresa PRECISA MEDICAMENTOS encamínhou

apenas um Memorando de Entendimentos (MOU), alegando que este seria o

único instrumento negocial celebrado Com 0 laboratório indiano (DOC 13).

Aponta a Comissão Parlamentar de Inquérito, no entant0, haver

relevantes indícios de ocultação de documentos que assumem especial

relevância para as apurações promovídas, não sendo ”z›erossímíl, portanto, a

alegação de que uma negociação bilionária de immzizmztes tenha se lastreado em

simples Memorando de EntendimentosT

Conclui 0 Presidente da CPL afirmando haver ”gmves indícios de

irregularidades Contmtuais e fiscaís na negociação da imunizante Covaxin”, sendo

necessária a produção de provas, realização de diligências, quebras de sigilos e

4 \^'

\\:ix

ki

\ \¡

apreensão de documentos.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA~GERAL DA REPÚBLICA

Lado outr0, aduz que ”os mesmos indícios de autoria e materialidade -

causa provável - que justificam a busca e apreensão na sede da empresa Precisa

Medicamentos recomendam 0 deferimento da medida cautelar probatória no Ministério

da Saúde, especialmente no Departamento de Logística em Saúde (DLOG) e no

gabinete do Secretário-Executiv0 da pastaT

O Ofício 2131/2021, de lavra do Presidente da CPI (DOC 2),

encamínhado ao Advogado do Senado FederaL ressalta os repetídos atrasos

pelo Mínistérío da Saúde no encaminhamento de documentos e informações

requisitados pela CPI. Além disso, da Conta de que os gestores do minístérío

da Saúde têm enviado ínformações genéricas e documentação íncompleta.

Assim, requer a Comissão Parlamentar de Inquérito, representada

por seu Presidente, a expedição de mandado de busca a apreensão nos locais

de funcionamento da PRECISA COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS

LTDA., Com Vistas az

i) Coletar elementos de prova relacíonados aos ilícitos

apurados no inquérito parlamentar, especialmente

ínstrumentos Contratuaís e eventuais aditivos fírmados

entre a Precisa Medícamentos e 0 laboratório Bharat

Biotech; e (ií) 0 Contrato firmado entre a Precísa

Medícamentos e a Bharat Biotech para regulamentar a

forma de remuneração da representante Comercial;
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ii) apreender documentos, arquivos físicos ou dígitais,

smartphones, computadores, notebooks, discos rígidos,

dispositivos de armazenamento de dados, mídias dígitais

(DVC, Blu-ray, CD-ROM e simílares) e quaisquer outros

objetos que, a juízo ponderado do executor da ordem,

puderem ser utilizados na comprovação da materialidade

e autoria delitivas.

Requer, ainda, a execução simultânea de busca a apreensão no

MINISTÉRIO DA SAÚDE, especialmente no Departamento de Logística em

Saúde (DLOG) e no gabinete do Secretário-Executivo da pasta, com 0 objetivo

dez

í) coletar elementos de prova relacionados aos ilícitos

apurados pela Comíssão Parlamentar de Inquérito, em

especial documentos, informações e arquivos, físicos ou

digitais, relacionados ao processo de aquisição do

ímunizante Covaxin e a requisições aprovadas pelo

Colegiad0, mas não respondidas, ou respondidas de

maneira incompleta;

ii) apreender documentos, arquivos físicos ou digítais,

smartphones, computadores, notebooks, discos rígidos,

díspositivos de armazenamento de dados, mídías digitais
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(DVD, Blu-ray, CD-ROM e similares) e quaisquer outros

objetos que, a juízo ponderado do executor da 0rdem,

puderem ser utilizados na Comprovação da materialidade

e autoria delitivas;

íii) autorizar servidores do Senado FederaL desígnados

pela Presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito, a

acompanhar a diligência e, sobretud0, a extrair dados,

informações e documentos dos sistemas de ínformática do

Ministério da Saúde.

Por fim, requer:

i) autorização de acesso dos investigadores aos dados,

arquivos eletrônícos e mensagens eletrônicas armazenadas

em eventuais Computadores ou em dispositivos eletrônicos

de qualquer natureza, inclusíve smartphones, que forem

encontrados, com a impressão ou Cópía do que for

encontrado e, se for necessárío, a apreensão de dispositivos

de bancos de dados, disquetes, CDs, DVDs ou discos

rígidos;

ií) autorização de acesso das autoridades policiais e

parlamentares ao Conteúdo dos Computadores e
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dispositivos no local das buscas e de arquivos eletrônicos

apreendidos, mesmo relativo a comunicações

eventualmente registradas;

íií) autorização de arrombamento de cofres, Caso não sejam

Voluntariamente abertos, com autorízação expressa no

mandado de busca e apreensã0;

iV) determinação de que todas as dílígências ocorram

simultaneamente e, se necessário, Com o auxílío de

autoridades policiais de outros Estados, perítos ou ainda

de outros agentes públicos;

V) seja possibilitado 0 acompanhamento da dilígência por

Senadores da República e servidores índicados pelo

Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, nos

termos do art 149 do Regímento Interno do Senado

Federal;

Vi) no que toca à busca e apreensão no Ministérío da

Saúde, seja a medída executada Com discrição e Cautelas

necessárias para 0 não Comprometimento dos relevantes

trabalhos desempenhados pela pasta.

Vieram os autos à Procuradoria-Gera1 da República.
/
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A medida de busca e apreensão Consiste em medida cautelar

probatória, isto é, meio de obtenção de prova, diligêncía para angariar

elementos de convicção e evitar 0 seu perecimento, de modo a provar a

materialidade do delito e sua respectiva autoria. Por Vezes, a ausência de tal

medida torna ímpossível a consecução de lastro probatório mínimo necessário

a demonstrar a ocorrência da ínfração e sua Vinculação ao agente,

inviabilizando a responsabilização do autor do fato.

Em que pese a sua importâncía Com Vístas à obtenção de provas,

registre-se que as medidas restritivas de direitos, tal qual a requerida in CIZSM,

ou qualquer outra que afete a esfera de autonomía jurídica das pessoas,

quando ordenada por órgãos estatais, Como as Comissões Parlamentares de

Inquérito - CPL deve ser precedida, sempre, da indicação de Causa provável e,

também, da referência a fatos Concretos, pois, ausentes tais requisitos, a

deliberação da CPL quer em tema de busca e apreensão, como no caso, quer

em sede de quebra de sigilo, exp0r-se-á à invalidação (RT] 173/805, ReL Min.

CELSO DE MELLO - RTJ 174/844, ReL Min. SEPÚLVEDA PERTENCE - RTJ

177/229, ReL Min. CELSO DE MELLO - RTJ 178/263, Rel. Min. SEPÚLVEDA

PERTENCE, V.g.).

A busca e apreensão, por Configurar Verdadeíra Violência estatal

legitímada, deve seguir rígorosamente os mandamentos Constitucionaís e

legais, desde a postulação até 0 seu deferimento e 0 posterior cumprimento da

medida. O deferimento da medida pelo juíz deve ser certo e determinad0,

13

<:\)\\<\



' xmm1d~

MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

indicando o mais precisamente possível 0 0bjet0, o motivo e os fins da medida,

conforme dispõe 0 art 243, do Código de Processo Penal.

Guilherme de Souza Nucci pondera que não cabe ”0rdem judicial

genérica, Conferindo ao agente da autoridade liberdade de escolha e de opções a respeito

dos locais a serem invadidos e wsculhadoa Tmta-se de abuso de autoridade de que

assim concede a ordem e de quem a executa, indiscriminadamente”.1

Nestor Távora adverte, mutatis mutandis, que ”0 mandado não pode ser

um Cheque em branco. O trabalho do magistrado de estabelecer os limites da diligência

não pode ser delegado à autoridade policiaL Esta está vinculada aos limites

estabelecidos pelo juiz, não só quanto aos objetos ou pessoas procuradas, Como também

aos locais susceptíveis de invasãoT 2

Essa Suprema Corte já Considerou ílegal medida de busca e

apreensão que foi estendida pela autoridade polícial para outro locaL além

daquele determinado, deslegitimando a atuação de autorídades de buscar

provas de forma incriminatórias. No HC 106.566/SP, a Segunda Turma do STF

entendeu ser obrígatório que o mandado judicial expresse 0 mais precisamente

possível a Iugar a ser executada a ordem e a obediêncía estríta ao determinado

judicialmente.

1 NUCCL Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penaL 9ê edição, Revista dos

Tribunais, p. 523.

2 TÁVORA, Nestor. Curso de direito processual pena1. 8 ed. Salvadorz Iuspodivm, p. 475.
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A medida Cautelar, por seu Caráter de absoluta excepcionalidade,

deve Conter motívação idônea, devendo ser decretada em ultima ratia Além

disso, deve ser rigorosamente proporcionaL de forma a não incorrer em

excesso de intervenção, a não ser na exata medida da necessidade.

Na hipótese em te1a, a CPI PANDEMIA requer expedíção de

mandado de busca a apreensão nos locais de funcionamento da PRECISA

COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. e no MINISTÉRIO DA

SAÚDE, especialmente no Departamento de Logística em Saúde (DLOG) e no

gabínete do Secretário~Executivo da pasta.

No que diz respeito ao MINISTÉRIO DA SAÚDE, não há como

deferir a medida pleiteada.

Não se desconhece 0 dever constitucional inerente a órgãos e

entidades públicas de prestar informações de interesse coletivo ou geral por

eles produzidas ou Custodiadas, sob pena de responsabilidade.

A busca e apreensão, todavia, nos moldes em que pleíteada, não se

trata de medída mais adequada a ser tomada Com Vistas à Consecução dos

documentos pleíteados pela CPL devendo ser decretada em ultima ratio para

alcance dos objetos da persecução penalz indícios de autoria e materialídade.

As normas limitadoras de direito devem ser interpretadas

restritívamente, razão pela qual há de se ter Cautela na tomada de decisãg .›
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desse te0r, principalmente quando 0 requerido possui natureza públíca, no

Caso 0 MINISTÉRIO DA SAÚDE, em que, se deferida a medida em tela, de

forma precipitada, informações sensíveis e sigilosas, que não dizem respeito ao

objeto da CPL podem ser indevidamente Capturadas, e prejudicar 0 ínteresse

público da função exercida naquele ministéri0.

O requerimento realizado de apreender documentos Vinculados a

investigação da CPI Pandemia possui abstração e generalidade de solicitação

Capaz de tornar íncapaz a proteção dos dados e informações não Vinculados ao

objeto da demanda.

Ademais, 0 acesso às informações requeridas pela CPI pode ser

obtido por meíos menos 0nerosos, tais como a possíbílidade de afastamento do

sigilo ímposto administratívamente, requisição judiciaL obrígação de fazer a

entrega de document0, sob pena de Crime de desobedíêncía, e ainda,

responsabilização do servidor na esfera administrativa, ante a especial

proteção a que estão submetidos os documentos públicos de interesse Coletivo

geraL sob pena de responsabilidade dos gestores, nos termos da Lei 8.159/1991

e da Lei 12.527/2011.

A Lei 8.159/1991, que dispõe sobre a política nacíonal de arquivos

públicos e privados, traz em seu art. 19 ser ”dever do Poder Público a gestão

documental e a proteção especial a documentos de arquivos, Como instrumento de apoio

à administmçãa à cultum, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e
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informaçã0” e, em seu art. 25, prescreve que ”ficará suíeito à responsabilidade

p_enal, civil e administmtíva, na forma da legislação em vigon aquele que desfigumr ou

destruir documentos de valor permanente ou Considerado como de interesse público e

social ”. - Destacou-se.

A Lei 12.527/2011, de seu turn0, regula, dentre outros, 0 acesso a

informações previsto no inciso XXXHI do art. 59, no inciso II do § 3Q do art. 37 e

no § 29 do art. 216 da Constituição FederaL díspondo em seu art. 69, que ”Cabe

aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos

específicos aplicáveis, assegumr a gestão tmnsparente da informaçãa propiciando

amplo acesso a ela e sua divulgaçã0; proteção da informaçã0, gamntindo-se sua

disponibilidade, autenticidade e integridade; e proteção da informação sigilosa e da

informação pessoaL observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e

eventual restrição de acesso”.

Por pertinente, Cumpre transcrever ainda 0 teor do art. 32 da Cítada

Lei da Transparência, in verbisz

Art. 32. Constituem Condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do

agente público ou militar:

I - Recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei,

retardar delibemdamente o seu fomecimento ou fornecê~la

intencionalmente deforma incorreta, incompleta ou imprecisa;

II - Utilizar indevidamente, bem Como subtmir, destruir, inutilizar,

desfigumn alterar ou ocultar, total ou parcialmente, informação que se

encontre sob sua guarda ou a que tenha acesso ou conhecimento em

n a M
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mzão do exercício das atribuições de szrgo, emprego ou função

pública;

III - agir com dolo ou má~fé na análise das solicitações de acesso à

informaçãm

IV - Divulgar ou permitír a divulgação 014 acessar ou permitir acesso

indevido à informação sígilosa ou ínformação pessoal;

V - Impor sigilo à informação pam obter proveito pessoal ou de

terceir0, ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por

0utrem;

VI - Ocultar da revisão de autoridade superior competente infommção

sigilosa pam beneficiar a si ou a 0utrem, ou em prejuízo de terceiros; e

VII - destruir ou subtmir, por qualquer meio, documentos

concementes a possíveis violações de direitos hmmmos por parte de

agentes do Estada

Faz Constar que 0 pedido referente a busca e apreensão de dados e

documentos no Ministério da Saúde restou demasíadamente genérico e

abstrato, nos seus exatos termos:

í) coletar elementos de prova relacionados aos ilícitos

apurados pela Comissão Parlamentar de Inquérito, em

especial documentos, informações e arquívos, físicos ou

digitais, relacionados ao processo de aquisição do

imunizante Covaxin e a requisições aprovadas pelo

colegiad0, mas não respondidas, ou respondídas de

maneíra incompleta;

íi) apreender documentos, arquivos físicos ou digitaís,

smartphones, Computadores, notebooks, discos rígídos,
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dispositivos de armazenamento de dados, mídias digitais

(DVD, Blu-ray, CD-ROM e similares) e quaisquer outros

objetos que, a juízo ponderado do executor da ordem,

puderem ser utilizados na Comprovação da materialidade

e autoría delitivas;

iii) autorizar servidores do Senado FederaL designados

pela Presidência da Comissão Parlamentar de Inquérít0, a

acompanhar a diligência e, sobretud0, a extrair dados,

informações e documentos dos sistemas de informática do

Ministério da Saúde.

O item i) inclui na medida qualquer informação constante de

investígação da CPI PANDEMIA, que consta díversos eixos de investígação,

Com outros diversas ramificações, mostrando a generalidade do pedid0. Os

termos apresentamos no item ii) recaem na abstração do pedid0, e é rachado

pela doutrina e jurisprudência com a denominação de físhing expediti0n, 0 que

não é tolerado pelo ordenamento jurídic0, e por fim, o item iíi) não especifica

as razões da partícipação dos eventuais envolvidos, e os motívos da sua

participação.

De igual sorte, na narrativa apontada, a CPI PANDEMIA não

apresentou elementos Comprobatórios de rísco a destruição da prova, mas

apenas alegação de generalidade do cumprimento das requisições

19
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administrativas, 0u, em alguns Casos, a ausêncía de informaçã0, o que ensejaría

emfumus Comissi delicti.

A mera presunção de destruição ou ocultamento de dados ou

informações em órgãos públicos não afasta a presunção Contidas nas normas

mencionadas acima, haja Vista a proteção legal do dad0, e a Consequência

jurídica pelo descumprimento.

Assím, no tocante à possível busca e apreensão na sede do

MINISTÉRIO DA SAÚDE, não há Como ser deferída, por ora, a medida

requerída, uma Vez que alternativas menos onerosas podem ser prevíamente

tomadas com Vistas à obtenção das informações pleiteadas pela CPI

PANDEMIA, bem Como não foram apresentados indícios de destruíção ou

ocultamento que afaste a presunção de guarda da documentação dos órgãos

públicos.

Lado 0utro, no Caso da PRECISA MEDICAMENTOS, por possuir

natureza de pessoa jurídica de direito privado, não pode ser aplícar, nos

mesmos moldes, a legíslação supra mencionada.

Outrossim, não há outro meío idôneo a obter e a resguardar os

documentos pleiteados pela CPI PANDEMIA, haja Vista ao direíto

fundamental de propriedade de seu estabeleciment0, e não haver meio de

20
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garantir a guarda pública de documentos, e impedimento da destruição ou

ocultação dos documentos.

Por fim, o objeto de busca, apesar de constar Certa generalidade,

possui Concretude por identificar que apenas dados e documentos Vinculados

a Bharat Biotech, objeto alvo de investigação temática da demanda.

Os senadores indicam haver indícios de ocultação de documentos

por parte dos representantes da PRECISA MEDICAMENTOS, uma Vez que, a

CPL por meio dos Requerimentos 1123/2021 e 1126/2021, requisitou à empresa

a apresentação de todos os instrumentos contratuais e eventuais aditivos

firmados Com a empresa Bbarat Biotech e, em especiaL aqueles que regulem a

forma de remuneração da PRECISA MEDICAMENTOS pela Bharat. Todavía, a

PRECISA MEDICAMENTOS, segundo a CPL encamínhou apenas um

Memorando de Entendimentos, alegando que este seria 0 único instrumento

negocial Celebrado com 0 laboratórío indian0.

Os díreítos e garantias fundamentais não são absolutos, Cedendo

espaço em face de determinadas Circunstâncias.

No Caso Vertente, não se afigura razoável negar à CPI 0 fornecimento

de documentos indispensáveis ao exercício do seu múnus público consistente na

elucidação de possíveís Crimes, Com Vistas a preservar a intimidade da citada

empresa privada.
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Assim, ponderando os interesses em Conflito e sopesando a eficácia

ou a utilidade da medida judiciaL há de ser deferida a busca e apreensão em

desfavor da PRECISA MEDICAMENTOS, ressalvando que a apreensão deve

ser apenas constante aos elementos de informação Vinculados a Bharat Biotech

e a PRECISA MEDICAMENTOS, a incluir os seus representantes, ou quem por

eles manifestem.

Em face do expost0, 0 Ministérío Público Federal junto ao Supremo

Tribunal Federal manifesta-se pelo parcial deferimento do pedido, no sentido

de deferir a busca e apreensão apenas na sede da empresa PRECISA

MEDICMENTOS, nos termos requeridos pela Peticíonante, a excetuar a

delimitação de apreensão de documentos referente a Bharat Biotech.

Brasília, OZdeellâete/n/ybro
de 2021.
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